
 

 

Звіт 

про базове відстеження результативності регуляторного акта – постанови 
Правління Національного банку України від 11.02.2021 року № 16 “Про 

затвердження Правил розрахунку небанківськими фінансовими 

установами України загальної вартості кредиту для споживача та реальної 
річної процентної ставки за договором про споживчий кредит” 

 
Виконавець заходів із відстеження результативності регуляторного акта  

Національний банк України (Управління захисту прав споживачів 
фінансових послуг). 

 
Цілі прийняття регуляторного акта 

Прийняття постанови Правління Національного банку України від 
11.02.2020 року № 16 “Про затвердження Правил розрахунку небанківськими 

фінансовими установами України загальної вартості кредиту для споживача та 
реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит” (далі - 

Постанова) зумовлено необхідністю реалізації Закону України від 12 вересня 
2019 року № 79-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових 

послуг” та Закону України “Про споживче кредитування” (далі – Закон). 
Національний банк України (далі – Національний банк) прийняв 

Постанову на виконання вимог статті 5 Закону, з метою унормування методики 
розрахунку загальної вартості кредиту для споживача, реальної річної 

процентної ставки за договором про споживчий кредит, вимоги якої будуть 
поширюватися на небанківські фінансові установи, які згідно законів України 

мають право надавати споживчі кредити (далі – кредитодавці). 
Крім того, Постанова відповідає Дорожній карті реалізації Стратегії 

розвитку фінансового сектору України до 2025 року, яка містить зобов’язання 
Національного банку розробити та впровадити в строк до кінця 2021 року вимоги 

щодо забезпечення прозорості інформації, що надається споживачам фінансових 
послуг у різних сегментах фінансового ринку, в рамках стратегічної цілі № 2 

“Посилення захисту прав споживачів фінансових послуг” стратегічного 
напрямку “Фінансова інклюзія”. 
 

Строк виконання заходів з відстеження 
Відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України “Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, базове 
відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання 

чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його 
положень. 
  



 

 

 

Тип відстеження результативності регуляторного акта  
Базове відстеження. 

 

Методи одержання результатів відстеження 
Аналіз показників результативності регуляторного акта. 

 
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 

а також способи одержання даних 
Відстеження результативності регуляторного акта проводилося на підставі 

звернень фізичних осіб, листів небанківських фінансових установ, асоціацій, 
органів державної влади.  

 
Кількісні та якісні значення показників результативності 

регуляторного акта 
Протягом здійснення заходів з базового відстеження результативності 

регуляторного акта враховано відгуки та оцінки щодо рівня його підготовки, які 
відповідають чинному законодавству України. 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей 

Результати реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення 
визначених цілей оцінюється загалом позитивно. Запровадження регуляторного 

акта забезпечує застосування єдиних підходів до розрахунку кредитодавцями 
загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки 

за договором про споживчий кредит, що дає змогу споживачам порівняти ці 
показники вартості споживчого кредиту як одного кредитодавця, так і різних 

кредитодавців між собою. Це сприятиме своєчасному наданню повної, точної та 
достовірної інформації про послугу з надання споживчого кредиту, посиленню 

захисту прав споживачів фінансових послуг, підвищенню рівня довіри до 
кредитодавців та конкурентоздатності на ринках небанківських фінансових 

послуг в Україні.  
Проте, оцінка ступеня досягнення цим регуляторним актом поставлених 

цілей буде зроблена за підсумками повторного відстеження результативності, 

яке буде здійснено через рік після набрання чинності документом, зокрема з 
врахуванням аналізу практики застосування його норм. 
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